E-mail cím:
Automata faxszám:
Postacím:

lizinghitelcentrum@cib.hu
06-1/489-6698
1027 Budapest, Medve u. 4-14.

JAVÍTHATÓ KÁR /RÉSZLOPÁS BEJELENTÉSE – MEGHATALMAZÁS KÉRÉSE
Szerződésszám: _________________ Ügyfélnév: ____________________________ Személyazonosító okmány
típusa,
száma:_____________________________________________,
Lakcímet
ig.
hat.
ig.
szám:_______________________________Adószám/Cégjegyzékszám:__________________________________
Rendszám (ha van): ______________ Rendszámmal nem rendelkező eszközöknél gyári szám vagy egyéb
azonosító:______________________________________, Telefonszám:________________________________,
E-mail cím:_____________________________________
/Kérjük a bejelentés tárgyát jelölje X-el!/.

Káresemény típusa: Javítható kár

Káresemény típusa: Részlopás
/Kérjük az alábbi adatokat megadni szíveskedjék!/.
Kárrendező biztosító társaság neve: __________________________________________________________
Kárrendező biztosító társaság címe: ___________________________________________________________
Kárrendező biztosító társaság ügyintézőjének a neve: ____________________________________________
Káresemény időpontja és kár száma: ___________________________________________________________

Javító cég neve: _____________________________________
Javító cég adószáma: _________________________________
Javító cég címe: _____________________________________
Egyéb megjegyzés:

TÁJÉKOZTATÁS és EGYÉB NYILATKOZAT:
Amennyiben a fentiekben e-mail címet/telefonszámot adok meg, akkor a finanszírozó Társaság jogosult ezen
kommunikációs csatornákat jelen okiratban foglaltakkal kapcsolatban és azzal összefüggésben kapcsolattartásra
felhasználni, az elkészített dokumentumokat részemre erre az e-mail címre megküldeni, abban az esetben is,
amennyiben természetes személyként korábban a „nem postai úton történő kapcsolattartáshoz” (telefon, email)
általános jelleggel nem járultam hozzá. A jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a finanszírozó Társaság honlapján
((www.cib.hu/lizing_csoport/) „Tájékoztatás Elektronikus Kommunikációval kapcsolatban” elnevezésű okiratot elolvastam,
megértettem, tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek elfogadtam. Javítható kár esetén a kárfelvételi
jegyzőkönyvet, a javítási kalkulációt és számla másolatát, részlopás kár esetén a fentieken kívül a rendőrségi
feljelentést – és amint lehetséges – a nyomozást megszüntető határozatot Társaságunk fenti elérhetőségeinek
valamelyikére eljuttatni szíveskedjék.
Ezen dokumentumok elküldése alapján cégünk - amennyiben a szerződéssel kapcsolatban lejárt esedékességű tartozása
nincs - meghatalmazást fog kiállítani az eszköz javítását követően a kártérítési összeg felvételéhez.


A biztosítási összeg felvétele kapcsán én fogok eljárni, ezért a meghatalmazást a részemre kiállítani szíveskedjenek.



A javítással kapcsolatos ügyintézéssel a javító céget bízom meg, kérem, hogy a nevükre állítsák ki a biztosítási összeg
felvételére jogosító meghatalmazást.

A meghatalmazást kizárólag postai úton áll módunkban küldeni. A biztosító társaságnál történő eljáráshoz
mindenképpen szükséges a jelen nyomtatványban igényelt meghatalmazás és a javítási számla.
______________________, __________ év _________________ hó ________nap
_______________________________
ügyfél (cégszerű) aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt /csak természetes személy ügyfél esetén kell a formanyomtatványt tanúkkal ellátni/:
1. (aláírás)
2. (aláírás)
Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Személyazonosító ig.
száma:

Személyazonosító ig.
száma:

